
L’EINA DIGITAL
Núm. 146

Garbiñe Espejo, nova secretària general de CCOO de Industria

11 de juny de 2021 www.industria.ccoo.cat

CCOO d’Indústria valorem molt positi-
vament l’acord per prorrogar els ERTO 
fins al 30 de setembre, ja que posa fi 
a la incertesa generada i assegurarà 
el manteniment de milions de llocs de 
treball. 

Aquest nou acord permet mante-
nir la cobertura de protecció fins a fi-
nals de setembre per als sectors més 
afectats per la pandèmia, per a totes 
les persones que es troben en situació 
d’ERTO i per a les persones amb con-
tractes fixos discontinus o que fan tre-
balls fixos i periòdics que es repeteixen 
en certes dates.  

CCOO considerem que aquest acord 
contribueix a mantenir una xarxa social 
que ha permès conservar l’ocupació i 
les empreses, però ara cal posar en mar-
xa un pla d’ocupació per recuperar els 
llocs de treball perduts durant la crisi. 
CCOO volem participar en l’elaboració 
d’aquest pla per posar les persones al 
centre i que la crisi no l’acabin pagant 
els de sempre.

CCOO celebrem l’acord per 
prorrogar els ERTO fins al 
30 de setembre, ja que 
assegurarà el manteniment  
de milers de llocs de treball

Els dies 8, 9 i 10 de juny, CCOO d’Indústria de Catalunya hem participat en el 3r Congrés 
de la federació estatal, que s’ha celebrat a Madrid amb el lema “ReEvolución en mar-
cha”. Han estat tres dies de debat intens en els quals hem renovat i rejovenit la direcció 
de la nostra organització en l’àmbit estatal per afrontar amb millors garanties els rep-
tes de futur de la indústria i el canvi de model productiu en què estem immersos, i per 
ser més eficaços i més útils per a les persones a les quals representem.

CCOO estem a la vostra disposició per 

a qualsevol consulta que tingueu sobre 

aquest tema. No dubteu a contactar amb 

nosaltres. Consulteu tota la informació a: 

DETALL ACORD PRÒRROGA ERTO

Delegació d’Indústria de Catalunya al 3r Congrés estatal

Garbiñe Espejo ha estat escollida nova 
secretària general de la federació esta-
tal CCOO de Industria, amb un 97,26 % 
de vots a favor. Espejo encapçala una di-
recció renovada i rejovenida que encara 
amb il·lusió i energia els reptes de futur 
als sectors industrials i del camp, que 
seguirà treballant per erradicar la preca-
rietat laboral i per continuar avançant en 
igualtat.

En aquest congrés també s’han 
aprovat pràcticament per unanimitat 
les resolucions de la ponència federal, 
que defineixen el Pla d’acció de la fe-
deració estatal per als propers anys. 
Entre els principals objectius hi ha 
la consolidació de l’organització i la 
seva adaptació a les noves realitats la-
borals i al canvi de model productiu, 
i reforçar el sindicalisme de proximi-
tat, per ser més útils a les persones a 
les quals representem. Seguirem rei-
vindicant la constitució urgent d’un 
pacte d’estat per la indústria, que 
haurà d’anar acompanyat d’una nova 
llei d’indústria que incorpori els futurs 

canvis que venen a escala global.
CCOO d’Indústria de Catalunya hem 

participat en aquest congrés amb una 
delegació de 61 persones, que repre-
sentaven el 18,19 % del total de dele-
gades i delegats convocats. En la seva 
intervenció com a portaveu de la de-
legació, José Antonio Hernández va 
manifestar el vot favorable a l’Informe 
general presentat per Agustín Martín 
com a secretari general sortint. Aquest 
informe s’ha aprovat pràcticament per 
unanimitat, amb només 3 abstencions.

Hernández va destacar que han es-
tat 4 anys a l’ofensiva contra la preca-
rietat laboral, en defensa de la indústria 
i els llocs de treball, per la recuperació 
de drets laborals i socials, i per la igual-
tat real. També va insistir que, davant 
l’actual situació de desmantellament 
industrial que estem patint, cal exigir i 
lluitar per aconseguir polítiques indus-
trials per a una transició justa, així com 
la màxima implicació de les adminis-
tracions en defensa de l’ocupació i del 
teixit industrial del país.

https://www.ccoo.cat/noticies/es-mante-la-millora-del-70-de-la-prestacio-datur-derivada-dun-erto/
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El dia 1 de juny sindicats i pa-
tronal hem arribat a un prin-
cipi d’acord sobre el Conveni 
de la indústria tèxtil i de la 
confecció, fent un exercici de 
responsabilitat davant la com-
plexa situació actual. CCOO 
valorem positivament el prea-
cord assolit, ja que dona con-
tinuïtat a la marxa del sector i 
alhora garanteix que no hi ha 
cap retrocés en drets laborals. 

El conveni acordat tindrà 
una vigència de 3 anys (2021-
2023). En matèria econòmica, 
s’han pactat uns increments 
d’un 0,5 % per a l’any 2021, 
amb efectes a 1 de juliol, i d’un 
2 % per als anys 2022 i 2023. 
Així mateix, preveu una revisió 
salarial dels increments acor-
dats, amb un límit d’un 0,5 % 
per a cada any.

Quant a les hores extraor-

dinàries, en cas de compen-
sació amb descans, aquesta 
serà d’1 hora i 45 minuts per 
cada hora extra realitzada. A 
més, es farà una nova regula-
ció més eficaç i efectiva del 5è 
torn, amb una reducció de 8 
hores de jornada.

Finalment, s’adaptarà la re-
dacció del conveni als textos 
legals en matèria d’igualtat, te-
letreball, desconnexió digital i 
permisos retribuïts. També es 
crearà una comissió per actua-
litzar el nomenclàtor, una qües-
tió llargament reivindicada per 
la part social.

Els propers dies es convo-
caran assemblees a tot l’Estat 
per informar dels termes del 
preacord assolit per a la seva 
validació. En el cas de Cata-
lunya, l’assemblea està convo-
cada per al proper 18 de juny.

CCOO valorem positivament el preacord sobre el 
Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA SECTORIAL 2021

CCOO valorem molt positiva-
ment l’informe de la Inspecció 
de Treball sobre la denúncia 
presentada contra la direcció 
d’IQOXE per vulneració del 
dret de vaga de la plantilla 
amb motiu de la vaga convo-
cada el passat 30 de març da-
vant el bloqueig de les nego-
ciacions del conveni.

L’informe de la Inspecció 
de Treball desmunta els argu-
ments esgrimits per l’empresa 
i considera que aquesta va 
vulnerar el dret de vaga dels 
seus treballadors i treballa-
dores, de manera que dona 
la raó als sindicats. Aquest 
informe s’afegirà a la deman-
da judicial que CCOO estem 

preparant contra IQOXE per 
aquest motiu.

Des que es va produir el 
greu accident mortal, el passat 
14 de gener de 2020, CCOO 
d’Indústria hem presentat fins 
a 13 denúncies contra la direc-
ció d’IQOXE davant la Inspec-
ció de Treball per qüestions 
relacionades amb la segure-
tat, el pla d’autoprotecció, les 
mesures de seguretat per la 
COVID, la formació o els drets 
sindicals. D’aquestes denún-
cies, en 7 casos la Inspecció 
de Treball ha considerat que 
l’empresa ha concorregut en 
una infracció greu i encara 
en queda alguna pendent de 
resoldre.

L’Audiència Nacional dona la raó a la demanda 
impulsada per CCOO contra Nestlé España

La Sala Social de l’Audiència 
Nacional ha dictat una sen-
tència favorable a la deman-
da presentada per la federa-
ció estatal CCOO d’Indústria 
contra Nestlé España, a la 
qual es van adherir també els 
sindicats UGT i CSIF. CCOO 
valorem positivament la sen-
tència, ja que dona la raó al 
sindicat i obliga l’empresa a 
abonar al seu personal, amb 
caràcter retroactiu, una prima 
de 500 € per l’esforç realitzat 
per les plantilles durant la pan-
dèmia. La sentència també im-
posa una sanció a l’empresa.

L’any passat, Nestlé es va 
comprometre a pagar un in-
centiu de fins a 500 € al mes 
per als seus més de 4.000 tre-
balladors i treballadores fins 
al final de l’estat d’alarma pel 

sobreesforç que estaven fent 
a causa del coronavirus, però 
el 24 de maig, amb l’inici de 
la desescalada, l’empresa va 
decidir unilateralment deixar 
de pagar aquest incentiu a les 
plantilles, malgrat que l’estat 
d’alarma va finalitzar el 21 de 
juny.

Per això, CCOO vam impul-
sar aquesta demanda judicial 
contra l’empresa per incomplir 
el compromís que havia adqui-
rit de manera totalment arbi-
trària i per defensar el dret de 
les persones que treballen als 
diferents centres que Nestlé té 
al conjunt de l’Estat. En el cas 
de Catalunya, Nestlé té 2.151 
treballadors i treballadores re-
partits en 5 plantes (Esplugues 
de Llobregat, Girona, Viladrau, 
la Bisbal i Reus).

La Inspecció de Treball dona la raó a CCOO i resol 
que IQOXE va vulnerar el dret de vaga de la plantilla

...EN POSITIU +

Assolit un preacord al Conveni de pastisseria 
de Barcelona que garanteix el poder adquisitiu 

de les persones que treballen al sector

El dia 4 de juny CCOO, UGT i 
la patronal del sector hem arri-
bat a un principi d’acord sobre 
el Conveni de pastisseria de 
Barcelona per als anys 2021 
i 2022. CCOO valorem positi-
vament l’acord assolit, ja que 
garanteix el poder adquisitiu 
de les persones que treballen 
al sector. 

El conveni preveu un in-
crement salarial d’un 1 % per 
a 2021 i un 1,5 % per a 2022. 
També s’ha acordat una clàu-
sula de revisió tècnica al final 

de la vigència del conveni, en 
cas que la suma dels IPC dels 
dos anys sigui superior als 
increments acordats, sense 
límit.

Un altre aspecte destacat 
de l’acord és que hem acon-
seguit que durant la vigència 
d’aquest conveni no hi haurà 
compensació ni absorció dels 
increments salarials.

En el decurs dels propers 
dies sotmetrem el preacord a 
ratificació per a la seva signa-
tura definitiva.

Principi d’acord al Conveni de xocolates, bombons i 
caramels de Barcelona, Lleida i Tarragona

El dia 4 de juny s’ha arribat a 
un principi d’acord sobre el 
Conveni de xocolates, bom-
bons i caramels de Barcelona, 
Lleida i Tarragona. CCOO el 
valorem positivament, ja que 
garanteix el poder adquisitiu i 
s’adequa el redactat a les no-
ves normatives. 

El conveni preveu un in-
crement salarial d’un 0,5 % en 
taules per a 2020 i un 1 % per 
a 2021, amb efectes retroac-
tius a 1 de gener, i s’acorda la 

revisió salarial al final de la vi-
gència del conveni, en cas que 
la suma dels IPC dels dos anys 
sigui superior als increments 
acordats, sense límit.

D’altra banda, també per-
met afrontar en millors condi-
cions les baixes per COVID, en 
les quals es garanteix el 100 % 
del salari.

Durant els pròxims dies se  
sotmetrà el preacord a ratifi-
cació per a la seva signatura 
definitiva.

http://www.twitter.com/FICCOOCat
http://www.facebook.com/CCOOIndustriaCatalunya

